
الضحى )) و(( والضحى. والليل إذا سجىيقول الله تعالى: (( 
 )):والليل إذا سسسجى((  )): هو أول النهار، وفيه النضضور والضضضياء .

هو الليل إذا غطى الرض وسدل عليها ظلهمضضه، فأقسضضم اللضضه تعضضالى
بشيئين همتباينين أولهما: الضحى وفيه الضياء والنور، والثضضاني: الليضضل

مسسا )): أي غطى  (( والليل إذا سجىإذا يغشى وفيه الظلمة. (( 
 )) أي: همضضاومسسا قلسسى )) أي همضضا تركضضك، (( ودعك ربك وما قلى

للم: (( أبغضك، بل الله عز وجضضل  يقضضول لنضضبيه صضضلى اللضضه عليضضه وسضض
 )). فعيضضن اللضضه تعضضالى تكل هواصبر لحكسسم ربسسك فإنسسك بأعيننسسا

وترعا ه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وعلى آله
 ))،الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السسساجدينوسلم  :(( 

فما تركه الله عز وجل بل أحاطه بعلمه، ورحمته، وعنايته وغير ذلك
همما يقتضي رفعته في الدنيا والرخضضرة، كمضضا قضضال فضضي السضضورة الضضتي

 )) أي: وهما أبغض، بضضلوما قلى )).(( ورفعنا لك ذكركتليها: (( 
أحب الخلق إليه فيما نعلم همحمد صلى الله عليه وعلضضى آلضضه وسضضلم،
ولهذا ارختار ه اللضضه لعظضضم الرسضضال،ت، وأفضضضل الهمضضم، وجعلضضه رخضضاتم

 )): هضضذ هوللخرة خير لك من الولسسىالنبيين، فل نبي بعد ه . (( 
 )) هضضي اليضضو م الضضذي الخرةالجملة همؤكدة بضضالل م، ل م البتضضداء.و((

يبعث فيه الناس، ويأوون إلى همثواهم الرخير إلى الجنة أو إلى النضضار،
وللخسسرة خيسسرفيقول الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( 

 )) أي: همن الدنيا، وذلك لن الرخرة فيها همضضا ل عيضضنلك من الولى
رأ،ت، ول أذن سمعت، ول رخطر على قلب بشر، وهموضع سوط أحدنا
في الجنة رخير همن الدنيا وهما فيهضضا، كمضضا جضضاء ذلضضك عضضن رسضضول اللضضه
لير الله نضضبيه صضضلى اللضضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما رخ
عليه وعلى آله وسلم في همرضه بين أن يعيش في الدنيا همضضا يعيضضش
وبين هما عند الله، ارختار هما عند الله، كما أعلن ذلك صضضلى اللضضه عليضضه

ااوعلى آله وسلم في رخطبته حيث قال وهو على المنضضضبر: (  إن عبد
من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في السسدنيا مسسا شسساء

)، فبكى أبو بكرالله أن يعيش وبين ما عنده فاختار ما عنده 
رضي الله عنه، وتعجب الناس همن بكائه كيف يبكي همن هذا؟ ولكنضضه
رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى اللضضه عليضضه وعلضضى
لير هو الرسول صضضلى اللضضه عليضضه وعلضضى آلضضه آله وسلم، علم أن المخ

اختار ما عند الله وهو الخسسرة، وأن هسسذا إيسسذانوسلم، وأنه 



بقسسسرب أجلسسسه. (( ولسسسسوف يعطيسسسك ربسسسك فترضسسسى ))
اا للتوكيضضد وهضضي هموطئضضة للقسضضم.(( ولسسسوف )) الل م هضضذ ه أيضضض
)) تدل على تحقق الشيء لكضضن بعضضد همهلضضة وزهمضضن. و(((( ولسوف

 )) أي يعطيك هما يرضيك فترضضضى، ولقضضد أعطضضا ه اللضضهيعطيك ربك
تعالى هما يرضيه وفوق هما يرضيه، فإن الله تعالى يبعثه يضضو م القياهمضضة
اا، يحمد ه فيضضه الولضضون والرخضضرون، حضضتى النبيضضاء وأولضضو اا همحمود همقاهم
العضضز م همضضن الرسضضل ل يسضضتطيعون الوصضضول إلضضى همضضا وصضضل إليضضه،
وسأحدثكم عن ذلك: إذا كان يو م القياهمة، وعظم الكرب والغم على
الخلق، وضاقت عليهم الهمور طلب بعضضضهم همضضن بعضضض أن يلتمسضضوا
همن يشفع لهضضم إلضضى اللضضه عضضز وجضضل فيضضأتون إلضضى آد م، ثضضم نضضوح، ثضضم
إبراهيم، ثم هموسضضى، ثضضم عيسضضى، هضضؤلء رخمسضضة أولهضضم أبضضو البشضضر،
ونوح، وإبراهيم، وهموسضضى، وعيسضضى، أربعضضة همضضن أولضضي العضضز م، فهضضم
رخمسة أولهم آد م أبو البشر وأربعة همن أولي العضضز م كلهضضم يعتضضذرون
عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلضضى آلضضه
للم فيقو م ويشفع، ول شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحضضد همضضن وس
لين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه، نعمه السضضابقة حضضتى الخلق،  ثم ب

اايسضضتدل بهضضا علضضى النعضضم اللحقضضة: فقضضال: ((  ألسسم يجسسدك يتيمسس
اافآوى  )): والستفها م هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعضضالى يتيمضض

اا همن ال م، فإن أبا ه توفي قبل أن يولضضد، اا همن الب، ويتيم فآواك، يتيم
لن الله تعالى تكفل به ويسر له وأهمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولك
همن يقو م بتربيته والدفاع عنه، حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله

اا فآوىعز وجل. وقوله: ((   )) ولضضم يقضضل " فضضآواك " لسضضببين:يتيم
: فلجضضل أنأما السسسبب اللفظسسيسبب لفظي، وسضضبب همعنضضوي. 

:وأما السسسبب المعنسسويتتوافق رؤوس اليا،ت همن أول السضضورة. 
فإنه قال: " فآواك " لرختص اليواء بضضه صضضلى اللضضه عليضضه وعلضضى آلضضه
وسلم والهمر أوسع همن ذلك، فإن الله تعالى آوا ه، وآوى بضضه، آوى بضضه
المؤهمنين به فنصرهم وأيدهم، ودفع عنهضضم بضضل دافضضع عنهضضم سضضبحانه

ال فهدىوتعالى.  ((  ال )) (( ووجدك ضا  )): أي غيضضروجدك ضسسا
اا قبضضل أن للم لضضم يكضضن يعلضضم شضضيئ عالم؛ لن النبي صلى الله عليه وس

وعلمسسك مسسا لسسم تكسسنينضضزل عليضضه الضضوحي، كمضضا قضضال تعضضالى: (( 
وما كنسست تتلسسو مسسن قبلسسه مسسن كتسساب ول )). وقضضال: (( تعلم

ااتخطه بيمينك  للم لم يكن يعضضرف شضضيئ )). فهو صلى الله عليه وس



ال منهسسمبل هو همن الهميين ((  هو الذي بعث في الميين رسو
ة بضالوحي ة العظيم )). ل يقرأ ول يكتب، لكن وصضل إلضى هضذ ه الغاي

للم وهنا قال ((  ال فهسسدىالذي أنزله الله عليه، فعلم وع  )) ولضضمضا
يقل فهداك، ليكون هذا أشمل وأوسضضع فهضضو قضضد هضضدي عليضضه الصضضلة
اا والسل م، وهدى الله به، فهو هضضاد همهضضدي عليضضه الصضضلة والسضضل م. إذ

ال فسسأغنىفهضضدى أي فهضضداك وهضضدى بضضك.  ((   )): أيووجدك عسسائ
اا ،((  اا ل تملك شيئ )): أي أغناك وأغنى بضضك قضضالفأغنى وجدك فقير

 )). وهمضا أكضضثروعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونهاالله تعالى: (( 
هما غنم المسلمون همن الكفار تحضضت ظلل السضضيوف، غنضضائم عظيمضضة
كثيرة كلها بسبب هذا الرسضول الكريضم حيضن اهتضدوا بهضديه، واتبعضوا
سنته فنصرهم الله تعالى به وغنمضضوا همضضن همشضضارق الرض وهمغاربهضضا،
لن الهمة السلهمية عاد،ت إلى هما كان عليه السلف الصضضالح لعضضاد ولو أ
النصر إليهم، والغنضضى، والعضضزة، والقضضوة ولكضضن همضضع السضضف أن الهمضضة
السلهمية في الوقت الحاضر كل همنها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع
النظر عما يكون به نصرة السل م أو رخذلن السل م، ول يخفى علضضى
اا أنهضضا فضضي الحقيقضضة إذلل همضضن تأهمضضل الوقضضائع الضضتي حضضدثت أرخيضضر
للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب همضضن وراء همضضا حضضدث،
ولسيما همن اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض كما قال

يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارىالله تعالى: (( 
 )). وهضضم أعنضضي اليهضضود والنصضضارىأولياء بعضسسهم أوليسساء بعسسض

لل ل يريضضد السضضل م، ول يريضضد أهضضل همتفقون على عداوة المسلمين، ك
السل م، ول يريد عز السل م، ونسضضأل اللضضه تعضضالى أن يقينضضا شضضر همضضا
حدث في الونة الرخيرة همضضن الهمضضور الضضتي ينضضدى لهضضا الجضضبين، ولكضضن
سينصر الله تعالى دينه همهما كانت الحوال، فالله تعضضالى ناصضضر دينضضه
وكتابه، وإن حصل علضضى المسضضلمين همضضا يحصضضل فضضإن اللضضه يقضضول: ((

 )). فربمضضا يضضأتي اليضضو م الضضذيوتلك اليام نسداولها بيسن النساس
يجاهضد فيضه المسضلمون اليهضود حضتى يختضبئ اليهضودي تحضت الشضجر
فينادي الشجر يا همسلم، يا عبد الله هذا يهودي تحتي، فيأتي المسلم
ويقتله، وهما ذلك على اللضضه بعزيضضز. ولكضضن المسضضلمين يحتضضاجون إلضضى
قيادة حكيمة عليمة، عليمة قبضضل كضضل شضضيء بأحكضضا م الشضضريعة ، لن
القيادة بغير الستنارة بنور الشريعة عاقبتها الوبال، همهما علضضت ولضضو
علت إلى أعلى قمضضة فإنهضضا سضضوف تنضضزل إلضضى أسضضفل قعضضر، الهدايضضة



بالسل م، بنضضور السضضل م، ل بالقوهميضضة، ول بالعصضضبية، ول بالوطنيضضة ول
بغير ذلك، بالسل م فقط، السل م وحد ه هو الكفيل بعزة الهمة، لكضضن
كما قلضضت: لكضضن تحتضضاج إلضضى قيضضادة حكيمضة تضضضع الشضضياء همواضضضعها،
وتتأنى في الهمور ول تستعجل، ل يمكن أن يصلح الناس بيضضن عشضضية
وضحاها، همن أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه
وتعالى ل يغير سنته، فهذا نبي الله عليه الصضضلة والسضضل م بقضضي فضضي
همكة ثلث عشرة سنة يدعو إلى الله، ينزل عليه الوحي، يدعو بضضالتي
اا لم تتضضم اا همختفي هي أحسن، وهمع ذلك في النهاية رخرج همن همكة رخائف
الدعوة في همكة، فلماذا نريد أن نغير الهمة التي همضى عليهضضا قضضرون
وهي في غفلة وفي نو م أن نغيرها بين عشضضية وضضضحاها، هضضذا سضضفه،
سفه في العقل، وضلل فضضي الضضدين، الهمضضة تحتضضاج إلضضى علج رفيضضق،
علج رفيق هادئ يدعو بالتي هي أحسن، الهمة السلهمية تحتضضاج بعضضد
اا إلضضى الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى اللضضه، تحتضضاج أيضضض
علم بالواقع وفطنة ورخبرة، ونظر في الهمور الضضتي تحتضضاج إلضضى نظضضر
لين في شهر، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، بعيد، لن النتائج قد ل تتب
اا إلضضى لكن العاقل يصبر وينظر ويتأهمل حتى يعرف الهمور، يحتاج أيض
عز م وتصميم وصضضبر؛ فضضإنه لبضضد همضضن هضضذا لبضضد همضضن عضضز م ينضضدفع بضضه
النسان، ولبد همن صبر يثبت به النسان وإل لفضضاتت الهمضضور أو فضضا،ت

 )) هضضذا فضضيفأما اليسستيم فل تقهسسركثير همنها . قال عز وجل: (( 
اا فآوىهمقابلة ((   ))، فإذا كان الله آواك في يتمكألم يجدك يتيم

فل تقهر اليتيم، بل أكر م اليضضتيم، والحسضضان إلضضى اليتضضاهمى وإكراهمهضضم
همن أواهمر الشريعة وهمن حسنا،ت الشريعة، لن اليتيم وهو الذي هما،ت
أبو ه قبل أن يبلغ همنكسر الخاطر، يحتاج إلضضى جضضبر، يحتضضاج إلضضى همضضن
ننا يسليه، وإلى همن يدرخل عليضضه السضضرور لسضضيما إذا كضضان قضضد بلضضغ سضض

وأمسسايعضضرف بضضه الهمضضور كالسضضابعة والعاشضضرة وهمضضا أشضضبه ذلضضك. (( 
ووجدك )) هذا في همقابل قضضوله؟ ايضضش؟ ل، (( السائل فل تنهر

ال فهدى اا (( ضا  )) أول همضضا يضضدرخل فضضيالسسسائل فل تنهسسر ))، إذ
السائل، السائل عن الشريعة عن العلم ل تنهر ه؛ لنه إذا سألك يريد
لينهضضا لضضه لقضضول اللضضه تبضضارك لين لضضه الشضضريعة وجضضب عليضضك أن تب أن تضضب

وإذ أخذ الله ميثاق السسذين أوتسسوا الكتسساب لتسسبيننهوتعالى: (( 
 )). ل تنهر ه إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرتضضهللناس ول تكتمونه

وهو يعتقد أنك فوقه؛ لنه لم يأ،ت يسأل إل أنه يعتقد أنضضك فضضوقه، إذا



نهرته وهو يشعر أنك فوقه أصابه الرعب وارختلفت حواسه، وربمضضا ل
يفقه هما يلقي إليك همن السؤال، أو ل يفقه هما تلقيه إليه همن الجواب،
ال أكبر همنك همنزلة ثضضم نهضضرك ضضضاعت وقس نفسك أنت لو كلمت رج
حواسك، ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك، لهذا ل تنهضضر السضضائل،
اا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك وربما يدرخل في ذلك أيض
ال فل تنهضضر ه، لكضضن هضضذا العمضضو م يضدرخله التخصضضيص: إذا عرفضت أن هما
السائل في العلم إنما يريد التعنت، وأرخذ رأيك وأرخذ رأي فلن وفلن
حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعضضض، فضضإذا علمضضت ذلضضك فهنضضا لضضك
اا كيضضف الحق أن تنهر ه، وأن تقول: يا فلن اتق اللضضه ألضضم تسضضأل فلنضض
تسألني بعدهما سألته؟! أتلعب بدين الله؟! أتريد إن أفتاك الناس بمضضا
لت، وإن أفتوك بما ل تحب ذهبت تسأل؟!. هذا ل بأس، لن تحب سك
هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المضضال إذا علمضضت أن الضضذي سضضألك
اا أن تضضوبخه علضضى المال غني فلضضك الحضضق أن تنهضضر ه ولضضك الحضضق أيضضض

اا هذا العمو م ((   )) نقول هضضذاالسائل فل تنهرسؤاله وهو غني، إذ
العمو م همخصضضوص فيمضضا إذا اقتضضضت المصضضلحة أن ينهضضر فل بضضأس.((

 )) نعمة الله علضى الرسضول الضتي ذكضر،توأما بنعمة ربك فحدث
اا فسسآوى.في هذ ه اليا،ت كم؟ كم يعني؟ ثلثة ((  ألم يجسسدك يتيمسس

ال فسأغنى ال فهدى. ووجسسدك عسائ  )) وبهضضذ ه الثلثووجدك ضا
ال اا فآواني اللضضه، كنضضت ضضضا تتم النعم. حدث بنعمة الله قل: كنت يتيم
اا للنعمضضة ال فأغناني الله، لكن تحدث بها إظهضضار فهداني الله، كنت عائ
اا بهضضا علضضى الخلضضق؛ لنضضك إذا فعلضضت ذلضضك اا للمنعضضم، ل افتخضضار وشضضكر
اا. أهما إذا قلت أو إذا ذكر،ت نعمة اا على الخلق كان هذا همذهموهم افتخار
اا للمنعم فهذا همما أهمضضر اللضضه بضضه. هضضذ ه اا بالنعم، وشكر الله عليك تحدث
كلما،ت يسيرة على هذ ه السورة العظيمة، وهما نقضضوله نحضن أو غيرنضضا
همن أهل العلم فضضإنه ل يسضضتوعب همضضا دل عليضضه القضضرآن همضضن المعضضاني
العظيمة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإيضضاكم الفهضضم فضضي ديضضن اللضضه،
.والعمل بما علمنا إنه على كل شيء قدير


